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Szanowny Panie Marszałku, 

 
 

przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec senackiego 
projektu ustawy 
 

 
 

- o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk 
nr 2682). 

 
 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 

Sprawiedliwości do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

         (-) Ewa Kopacz 

 
 



 

 

 

 

STANOWISKO RZĄDU 

 

do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 2682) 

 

 

 

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, zawarty w druku 

sejmowym nr 2682, przewiduje modyfikację treści art. 191 § 1 k.k., statuującego typ 

czynu zabronionego w postaci zmuszania, poprzez dodanie § 1a, penalizującego 

stosowanie przemocy innego rodzaju niż wobec osoby, uporczywie lub w sposób 

istotnie utrudniający innej osobie zaspokajanie jej podstawowych potrzeb życiowych 

w celu zmuszenia tej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. 

Ponadto proponowany § 3 tego artykułu wprowadza wnioskowy tryb ścigania 

przestępstw określonych w § 1 lub 1a. 

W uzasadnieniu projektodawcy wskazali, że skutkiem wąskiego rozumienia 

przemocy określonej w art. 191 § 1 k.k., zgodnie z którym polega ona wyłącznie na 

fizycznym oddziaływaniu na człowieka i nie obejmuje działań pośrednich  

(tzw. przemocy pośredniej) przez postępowanie z rzeczą, stało się ograniczenie 

funkcji ochronnej tego przepisu w stosunku do osób będących ofiarami przemocy 

sensu largo. W szczególności zjawiskami, którym projektodawcy chcą przeciwdziałać, 

są bezkarne zachowania właścicieli lokali, mające na celu wymuszenie ich 

opuszczenia przez lokatorów, przybierające postać m. in. wyłączenia prądu lub 

ogrzewania, odcięcia dostępu do wody, zamykania pomieszczeń na kłódkę, 

zamurowywania wejścia do mieszkania, zalewania mieszkań, dewastowania 
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budynku, zanieczyszczania czy niszczenia części wspólnych budynku. W ocenie 

projektodawców zachowania te noszą często znamiona znacznej społecznej 

szkodliwości, a nie stanowiąc formalnie przestępstwa pozostawiają ich ofiarę 

(lokatora, współlokatora, byłego małżonka) bez wsparcia państwa, pomimo 

zapewnionej Konstytucją ochrony praw oraz wolności człowieka i obywatela.  

W konsekwencji przyjęto, że aktualna cywilnoprawna ochrona tych osób nie okazała 

się wystarczająca. 

Proponowany przepis art. 191 § 1a k.k. ma w założeniu sankcjonować 

przypadki użycia przymusu pośredniego, w których przymus ten będzie stosowany 

uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie zaspokajanie jej 

podstawowych potrzeb życiowych. Wykładnia znamion typu czynu ma opierać się 

na ugruntowanym w doktrynie i orzecznictwie rozumieniu „uporczywości” oraz 

„zaspokajania potrzeb życiowych”, ukształtowanych w szczególności na tle art. 190a 

§ 1 i art. 209 k.k. Wprowadzenie alternatywy zwykłej ma na celu objęcie penalizacją 

czynów jednokrotnych, nienoszących cechy uporczywości, lecz których natężenie  

i dotkliwość odpowiadają znamieniu istotnego utrudniania zaspokajania potrzeb 

życiowych. 

Z kolei ustanowienie wnioskowego trybu ścigania czynów polegających na 

stosowaniu przymusu i groźby bezprawnej w celu zmuszenia osoby do określonego 

zachowania ma pozwolić na inicjowanie postępowania karnego tylko w sytuacjach 

realnej potrzeby objęcia danej osoby ochroną prawnokarną. 

W ocenie Rządu powyższa inicjatywa wychodzi naprzeciw istotnemu 

problemowi społecznemu, jakim są podejmowane, w szczególności przez właścicieli 

nieruchomości i firmy windykacyjne, działania polegające na stosowaniu przemocy 

pośredniej wobec innych osób, celem zmuszenia ich do określonego zachowania. 

Można w tym zakresie mówić o swoistej luce w określeniu odpowiedzialności 

karnej, która w zamyśle ustawodawcy miała być pozostawiona w sferze 

rozstrzygnięć o charakterze cywilnoprawnym bądź też postępowaniu w sprawach  

o wykroczenia (zwłaszcza art. 107 k.w.). Pewne zmiany w tym zakresie przyniosło 
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wprowadzenie do systemu polskiego prawa karnego z dniem 6 czerwca 2011 r. typu 

czynu tzw. stalkingu, penalizującego uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej 

najbliższej i wzbudzenie przez to u niej uzasadnionego okolicznościami poczucia 

zagrożenia lub istotnego naruszenia jej prywatności (art. 190a § 1 k.k.). W dalszym 

jednak ciągu można mówić o braku jednolitego i kompleksowego uregulowania 

penalizacji stosowania przemocy pośredniej z zamiarem kierunkowym, co w sytuacji 

opisanych wyżej nabrzmiałych problemów społecznych zasadnie może wywoływać 

głosy krytyki. W tym stanie rzeczy próbę uporządkowania stanu prawnego w tym 

zakresie, podjętą w analizowanym projekcie, w artykule części szczególnej Kodeksu 

karnego regulującym typ przestępstwa zmuszania, należy ocenić co do zasady 

pozytywnie.  

Na uznanie zasługuje propozycja wprowadzenia wnioskowego trybu ścigania 

przestępstw określonych w art. 191 § 1 i 1a k.k. Należy bowiem zauważyć, 

że znamiona zmuszania mogą wypełniać zachowania o różnym charakterze 

i stopniu dolegliwości dla osoby zmuszanej, stąd też właściwe wydaje się 

pozostawienie ścigania tego przestępstwa inicjatywie pokrzywdzonego 

(por. analogiczne rozwiązanie przyjęte w art. 167 § 2 k.k. z 1969 r.). 

Nie kwestionując zatem kierunku przyjętych rozwiązań, warto jednak zwrócić 

uwagę na pewne dyskusyjne kwestie, których rozważenie powinno nastąpić  

w trakcie ewentualnych dalszych prac nad przedmiotowym projektem. 

Chodzi o odwołanie się w projektowanym art. 191 § 1a k.k. do stosowania 

przemocy w sposób istotnie utrudniający innej osobie zaspokajanie jej 

podstawowych potrzeb życiowych. Pojęcie to, funkcjonujące w języku prawnym 

chociażby na gruncie art. 209 § 1 k.k. (przestępstwo niealimentacji), interpretowane 

jest w ustalony i jednolity sposób. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego 

przez pojęcie podstawowych potrzeb życiowych rozumie się nie tylko potrzeby          

w zakresie minimum egzystencji (wyżywienie, odzież, potrzeby higieniczne), 

ale również potrzeby związane z uzyskaniem niezbędnego wykształcenia  

i korzystaniem z dóbr kulturalnych (np. uchwała Sądu Najwyższego dnia 9 czerwca 
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1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, z. 7-8, poz. 86; wyrok Sądu Najwyższego  

z 27 marca 1987 r., V KRN 54/87, OSNPG 1987, z. 8, poz. 103). W szczególności  

w kontekście zaspokajania potrzeb o charakterze niematerialnym zaproponowane 

określenie wydaje się zbyt szerokie i mogące w praktyce stosowania tego przepisu 

powodować istotne trudności. Za niewątpliwie trafniejsze, z punktu widzenia 

zamierzonego celu regulacji, należałoby uznać odwołanie się do prawa do 

spokojnego zamieszkiwania, wykonywania pracy zarobkowej czy poszanowania 

prywatności. 

Wreszcie zastrzeżenia można mieć co do celowości użycia w treści 

projektowanego art. 191 § 1a k.k. funktora „lub”. Oznacza on, że wyczerpywać 

znamiona tego typu czynu będzie użycie nie tylko przemocy uporczywie i w sposób 

istotnie utrudniający innej osobie zaspokajanie jej podstawowych potrzeb życiowych, 

lecz także sama uporczywość stosowanej przemocy pośredniej, chociażby realnie nie 

utrudniała pokrzywdzonemu normalnego funkcjonowania. Z kolei zastosowanie 

koniunkcji logicznej spowodowałoby, że przemoc musiałaby cechować się zarówno 

uporczywością, jak i sposobem jej stosowania istotnie utrudniającym innej osobie 

zaspokajanie jej podstawowych potrzeb – co niesłusznie eliminowałoby z katalogu 

karygodnych zachowań jednorazowe zastosowanie przemocy w określony tam 

kwalifikowany sposób. Nasuwa się zatem postulat rozważenia wyeliminowania 

znamienia „uporczywości” z treści tego projektowanego unormowania. 

Warto ponadto zwrócić uwagę na to, że projektowany przepis art. 191 

 § 1a k.k. nie może powodować uznania za karygodne zachowań formalnie 

wyczerpujących znamiona w nim opisane, ale podjętych jedynie w celu wykonania 

uprawnienia wynikającego z wiążącego strony stosunku cywilnoprawnego,  

np. wypowiedzenia umowy czy wykonania ustawowego prawa zastawu. Jeżeli 

zachowania te zostały podjęte zgodnie z prawem cywilnym, a w szczególności nie 

stanowią nadużycia tego prawa, to znajdują się one pod ochroną prawną i tym 

samym wyłączają bezprawność kryminalną czynu. Okoliczność ta nie została 
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wyraźnie dostrzeżona w uzasadnieniu, co powoduje pewną dysharmonię pomiędzy 

tekstem normatywnym propozycji a jej motywami. 

Z powyższych względów proponowana regulacja zasługuje na pozytywną 

opinię, a biorąc pod uwagę przedstawione argumenty Rząd postuluje skierowanie 

projektu do dalszych prac w komisji sejmowej.  
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